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Informacja Prezydenta Koszalina
z działań podjętych między sesjami Rady Miejskiej
(16 kwietnia – 6 maja 2022 roku)

Finanse
Prezydent Koszalina dokonał zmian w budżecie Miasta Koszalina Zarządzeniem Nr 610/2002/22 z dn.
29 kwietnia 2022 roku zawierającymi zwiększenie planu dochodów i wydatków o 7.147.126,93 zł.
Zmiany te wynikają z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianie wysokości dotacji
celowych oraz z tytułu przyznania środków z Funduszu Pomocy.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

+37.763,40 zł,

Dział 750 Administracja publiczna
Na wynagrodzenia dla osób nadających numery PESEL obywatelom Ukrainy
oraz rekompensatę za usługi fotograficzne

+83.619,60 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz
wypłatę świadczeń pieniężnych osobom fizycznym zapewniającym
zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom (Fundusz Pomocy)

+5.476.390,00 zł,

Dział 758 Różne świadczenia
na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem
dzieci z Ukrainy

+123.487,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie
na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

+169.490,00 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna
na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz
wypłatę zasiłków okresowych i stałych

+185.000,00 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
na pomoc (w szczególności psychologiczną) dla obywateli Ukrainy
na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300,00 zł dla
uchodźców z Ukrainy i obsługę tego zadania
na aktywizację zawodową repatriantów

Dział 855 Rodzina
na realizację zadań związanych z pomocą państwa w wychowywaniu dzieci
na realizację rządowego programu „Za życiem”

+8.250,00 zł,
+940.950,00 zł,
+26.240,22 zł,

+43.813,00 zł,
+4.123,71 zł,

na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

+48.000,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków na 2022 rok wynosi:
plan dochodów 698.313.099,19 zł, plan wydatków 790.393.099,19 zł, a deficyt 92.080.000 zł.

Inwestycje
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja planują budowę farmy fotowoltaicznej w Mostowie, która zasili obiekty
technologiczne ujęcia i uzdatniania wody w Mostowie. Pozwoli to na:
· zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z zaopatrzeniem obiektów w energię elektryczną,
· zmniejszenie emisji szkodliwych związków i substancji do atmosfery, co przełoży się na lepszą jakość
powietrza,
· zwiększenie efektywności energetycznej prowadzonych procesów technologicznych ujęcia i uzdatniania
wody,
· poprawa bezpieczeństwa energetycznego obiektów.
Parametry koncepcyjne Farmy fotowoltaicznej w Mostowie:
· Lokalizacja: - działka MWiK o powierzchni 0,3867 ha
· Powierzchnia zabudowy: - 1 764 m2
· Moc maksymalna instalacji fotowoltaicznej: - 369 kWp
· Moc czynna:- 350 kW
· Ilość i moc paneli fotowoltaicznych: - 690 szt., każdy o mocy 535 Wp
· Budowa instalacji przyłączeniowej farmy wraz z przystosowaniem i włączeniem do istniejącej instalacji
elektroenergetycznej oraz wymianą transformatora
· Budowa systemu informatycznego nadzoru w zakresie sterowania, monitorowania, analizy,
bilansowania oraz raportowania produkcji i poboru energii,
· Ogrodzenie terenu, zabudowa systemu ochrony oraz instalacji oświetlenia,
· Planowana produkcja roczna - ok. 384 MWh/rok
Zakłada się, że planowana, roczna produkcja energii OZE zmniejszy pobór energii elektrycznej z sieci dla
obiektów technologicznych ujęcia i uzdatniania wody w Mostowie o ok. 17,6%. W skali roku Spółka
MWiK ograniczy emisję dwutlenku węgla o ok. 268 ton. Farma fotowoltaiczna będzie pracowała w trybie
autoproducenta więc całość wytworzonej energii będzie zużywana na potrzeby własne MWiK. Ten
sposób zagospodarowania energii jest aktualnie uzasadniony wobec ciągłych zmian procedur obrotu
energią, niepewnością wysokości cen energii OZE i trwająca transformacją energetyczną w Kraju.
Planowany koszt inwestycji netto: 1 700 000,00 zł (w tym wykup działek 201 973,32 zł).
20 kwietnia podpisana została z koszalińską firmą „Buglo” umowa na dzierżawę części terenów
podożynkowych. Jeszcze w tym roku do użytku zostanie oddany pierwszy fragment największego w
naszym województwie placu zabaw dla dzieci.
4 maja prezydent Piotr Jedliński podpisał umowę na dofinansowanie przebudowy ulicy Podgórnej oraz
placu Kilińskiego. Dzięki niej Koszalin otrzyma 2.759.040 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Całkowita kwota inwestycji to 5,5 mln zł. Zakończenie tej inwestycji spowoduje poprawę estetyki tego
rejonu Koszalina, a także wpłynie znacząco na kwestię bezpieczeństwa drogowego.
Zakończono przebudowę części sali gimnastycznej z wydzieleniem pomieszczeń pracowni hotelarskiej
w ZS nr 12.
20 kwietnia, w związku z pracami związanymi z palowaniem pod mosty we wschodniej części ciągu al.
Monte Cassino, wykonawca inwestycji zamknął na czas robót ruch kołowy oraz pieszy na ul. Batalionów
Chłopskich.

Gospodarka nieruchomościami
I. Prezydent Miasta Koszalina wydał 10 zarządzeń w tym:
- 3 zarządzenia w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości położonych w Koszalinie z
przeznaczeniem na cele: rekreacyjno - wypoczynkowe i zieleńce, składowe oraz dojście, dojazd;
- 1 zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej
w Koszalinie przy ul. Poprzecznej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego
nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę;
- 3 zarządzenia w sprawie przekazania w zarządzanie dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (obręb nr 0022 działka nr 243/6 przy ul.
Wenedów; obręb nr 0053 działki nr 259/14 i nr 259/15 przy ul. Pogodnej; obręb nr 0046 działka nr 130/2
przy ulicy Ignacego Paderewskiego);
- 1 zarządzenie zmieniające Uchwałę Nr 178/1100/01 Zarządu Miasta Koszalina z dnia 12 marca 2001 r.
przekazującą w zarządzanie dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomość położoną w
Koszalinie w obrębie ewidencyjnym nr 0028 oznaczoną działką nr 106/6 przy ul. Botanicznej;
- 1 zarządzenie w sprawie wyłączenia z zarządzania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (obręb nr 0028 działki nr 126/2 i nr 105/6
przy ul. Botanicznej);
- 1 zarządzenie w sprawie przekazania w zarządzanie dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (obręb nr 0020 działka nr 228 przy ul.
Kazimierza Wielkiego);
III. Zawarto 7 umów dzierżawy.
IV. Zawarto 3 umowy użyczenia.
V. Wydano 10 zgód na zajęcie terenu.
VI. Prezydent Miasta Koszalina wydał:
- 2 decyzje w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie,
w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin (obręb nr 0017 działka nr
81/5 ulica Rodła; obręb 0042 działka nr 136/16 ulica Lubiatowska).
I. Prezydent Miasta Koszalina wydał 1 zarządzenie w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa
własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0020 miasta Koszalina
(działka nr 649/2).
II. Przeprowadzono 2 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności 2 nieruchomości
położonych w Koszalinie:
– u zbiegu ulic Połczyńskiej i Słowiańskiej (obręb nr 0023, działka nr 58/6; obręb nr 0022, działka nr
249/5);
– w pobliżu ul. Śliwkowej (obręb nr 0028, działka nr 616/6).
W wyniku przetargu ustalono nabywcę 1 nieruchomości (obręb nr 0028, działka nr 616/6).
IV. Zawarto 4 umowy notarialne w sprawie:
· odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin od osoby prawnej prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0023 działką ewidencyjną nr 21/1 o powierzchni
0,0013 ha, przeznaczonej pod drogę publiczną,
· odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin od osób fizycznych prawa własności nieruchomości
oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0051 miasta Koszalina działką ewidencyjną nr 221/15,
przeznaczonej pod drogę publiczną,
· sprzedaży prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Koszalinie na terenie Podstrefy
Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przy ul. Hipolita Cegielskiego (obręb nr 0007, działka
nr 25/63),
· sprzedaży prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Koszalinie przy ul. Michała
Drzymały (obręb nr 0021, działka nr 390/4)

I Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:
- wydano decyzji w sprawie przekształcenia – 2
- wydano zgód na wykreślenie z księgi wieczystej hipotek przymusowych - 2
II. Opłaty adiacenckie i planistyczne
- wydano decyzji w sprawie opłat adiacenckich – 1
- wydano decyzji w sprawie opłat planistycznych - 3

Edukacja
1. Weryfikacja i zatwierdzanie aneksów wrześniowych do projektów arkuszy organizacyjnych szkół,
przedszkoli oraz placówek oświatowych na rok szkolny 2021/2022.
2. Weryfikacja projektów arkuszy organizacji przedszkoli i szkół pod kątem zgodności z prawem oraz
planowania budżetu na rok szkolny 2022/2023 oraz przekazanie ich do zaopiniowania Kuratorowi
Oświaty.
3. Organizacja wychowania przedszkolnego i nauczania dla kolejnych dzieci uchodźców z Ukrainy.
4. Opracowanie na stronę www.koszalin.pl nowych zasad przyjmowania dzieci i uczniów z Ukrainy do
koszalińskich przedszkoli i szkół
5. Opracowanie na stronę www.koszalin.pl formularza rekrutacyjnego do przedszkoli dla dzieci
uchodźców z Ukrainy z rocznika 2019.

Kultura
21 kwietnia w Muzeum otwarto wystawę plakatów autorstwa francuskiego twórcy Michela Bouvet.
Obejrzeć można tam 37 plakatów zaprojektowanych przez artystę dla teatru Le Gémeaux w podparyskim
Sceaux. Jest to zbiór spójny, oparty na zainscenizowanych fotografiach przedmiotów, które –
„dopowiedziane” pieczołowicie dobraną grafiką i mocną czcionką – urastają do rangi symboli wielkich
dzieł dramaturgii klasycznej i współczesnej. Kuratorką wystawy jest Irena Przymus, znawczyni plakatu
francuskiego. Wernisaż był świętem dla wielbicieli plakatu. Przybyli goście mogli osobiście poznać autora
prac prezentowanych w Muzeum. Artysta podpisywał również plakaty, które zaprojektował specjalnie
na tę wystawę. Plakaty oglądać można do 12 czerwca 2022 r. W Wydarzeniu uczestniczył Przemysław
Krzyżanowski, zastępca prezydenta.
24 kwietnia w koszalińskiej katedrze odbył się koncert pt. „ Andrzej Cwojdziński- Muzyka Chóralna do
słów poetów polskich”. Tego dnia wybrzmiały utwory koszalińskiego kompozytora Andrzeja
Cwojdzińskiego, które zostały wykonane przez Chór Kameralny CK105 w Koszalinie pod batutą Kamila
Szafrana z towarzyszeniem pianistki Magdaleny Bortnowskiej. Amatorzy muzyki usłyszeli utwory religijne
do słów takich poetów, jak Kornel Ujejski, Juliusz Słowacki, Julian Tuwim, Karol Wojtyła. Zwieńczyła je
słynna – składająca się mazurka, walca i poloneza – „Szopeniada”. W koncercie brał udział Przemysław
Krzyżanowski, zastępca prezydenta.
30 kwietnia w Filharmonii Koszalińskiej wystąpił zespół „Słoneczko” z Żytomierza w Ukrainie. Słoneczko
to zwycięzca wielu ukraińskich i międzynarodowych festiwali i konkursów, zdobywca Grand Prix I
Młodzieżowych Igrzysk Delfickich oraz zdobywca Grand Prix I Ogólnoukraińskiego Festiwalu
Choreograficznego. Podczas charytatywnego koncertu zebrana publiczność mogła zobaczyć
kompozycje choreograficzne, suity, miniatury, tańce narodów świata. Dochód z koncertu w całości został
przeznaczony na pomoc walczącym Ukraińcom. W wydarzeniu brał udział prezydent Piotr Jedliński.

Sport
24 kwietnia Koszaliński Klub Motocyklowy „Adventure” we współpracy z koszalińskim Ośrodkiem
Sportów Motorowych „MotoPark” zorganizował cykliczną imprezę pod nazwą „Otwarcie sezonu
motocyklowego”. Rozpoczęła się ona na terenie „MotoParku”, gdzie oficjalnego otwarcia tegorocznego
sezonu motocyklowego dokonał, w imieniu Prezydenta Koszalina, jego zastępca Andrzej Kierzek.
Następnie parada pojazdów ruszyła ulicami miasta, by ostatecznie wrócić na tor przy ul. Gnieźnieńskiej.
Dodatkową atrakcją była giełda motoryzacyjna i turniej siłowania na rękę.
30 kwietnia odbył się XIII Koszaliński Bieg Górski zorganizowany przez TKKF Koszalin. Podobnie jak w
ubiegłym roku biegacze rywalizowali na dwóch dystansach: 5 km i 15 km. Tuż po zakończonych biegach
górskich, otwarto cykl zawodów ENEA Polish Nordic Walking Cup 2022. Zawody Nordic Walking zostały
przeprowadzone na dystansach 10 km i 5 km z podziałem na kategorie wiekowe. Ponadto
zorganizowano start dla dzieci do 10 lat w Mini Nordic Walking. Na otwarciu XIII Koszalińskiego Biegu
Górskiego oraz Pucharu Polski NW w Koszalinie był obecny Stefan Traczyk wiceprezes ENEA Nowa
Energia oraz w imieniu Prezydenta Koszalina, sekretarz Tomasz Czuczak.

Inne
12 kwietnia podpisane zostało Porozumienie o współpracy między Gminą Miasto Koszalin,
reprezentowaną przez Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica – Renatę
Buss, a firmą: GEA Tuchenhagen Polska sp. z o.o., reprezentowaną przez Zbigniewa Grabowskiego. Celem
Porozumienia jest określenie zasad współpracy pomiędzy stronami, której wynikiem będzie poszerzenie
oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica o wiedzę i praktyczne
umiejętności zawodowe, które ułatwią słuchaczom i absolwentom kontynuowanie nauki lub znalezienie
pracy zgodnej z kierunkiem kształcenia. Efektem działań w ramach współpracy ma być dobrze
przygotowany do wykonywania zawodu absolwent szkoły, który elastycznie reaguje na zmieniające się
potrzeby rynku pracy i potrafi dopasować się zarówno do aktualnych, jak i przyszłych jego potrzeb.
Inicjowanie i wspieranie współpracy pracodawców i szkół zawodowych jest dla Miasta istotną kwestią,
bowiem na współczesnym rynku pracy jedynie ścisły kontakt przedsiębiorcy ze szkołą zapewnia
przygotowanie profesjonalnych, otwartych na postęp technologiczny kadr. Jest to szczególnie ważne
wobec aktualnych wyzwań związanych z rewolucją przemysłową 4.0.
Zakończono konkurs „Bieg Po Indeks XXV”, którego organizatorami są Politechnika
Koszalińska oraz Gmina Miasto Koszalin. Konkurs przybrał stały punkt w promowaniu Gminy Miasta
Koszalin oraz Politechniki Koszalińskiej w kierunkach ścisłych. Tradycyjnie cieszy się ogromnym
zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli. Zaproszenia do udziału w Konkursie zostały wysłane
do uczniów ze szkół ponadpodstawowych z pięciu województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego,
wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz lubuskiego. W poprzednim roku ze względu na panującą
sytuację epidemiczną w Polsce (COVID- 19), Miasto przeznaczyło na nagrody rzeczowe 5000 zł. W tym
roku przekazało na to przedsięwzięcie kwotę 20 000 zł. Politechnika przeznacza ze swojego budżetu na
rok 2022 środki finansowe w wysokości 36.000 zł na nagrody i koszty organizacyjne Konkursu. Do udziału
w tegorocznej XXV edycji Konkursu zgłosili się uczniowie z 33 szkół, z takich miast jak: Bytów, Bydgoszcz,
Gdańsk, Drawsko Pomorskie, Koszalin, Kołobrzeg, Kwidzyń, Słupsk, Szczecin, Szczecinek, Sopot oraz
Włocławek. Łącznie rozpoczęło zmagania konkursowe na 250 uczniów. Do finału Konkursu, w dniu 22
kwietnia 2022 r., przystąpiło 136 uczestników z 12 szkół.
Najlepszymi szkołami w finale Konkursu „Bieg po Indeks” XXV edycji były:

Wyniki finału "Bieg po Indeks" – szkoły
Miejsce

Nazwa szkoły

Punkty

Nagrody
I miejsce - puchar i dyplom

1.

I Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie

253

2.

II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

240

3.

Liceum Autonomiczne w Gdańsku

230

4.

I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

228

II miejsce - puchar i
dyplom
III miejsce - puchar i
dyplom
dyplom

5.

I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinku

220

dyplom

6.

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im.
Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu

172

7.

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi

146

dyplom

8.

Zespół Szkół Katolickich we Włocławku

132

dyplom

9.

Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Kwidzyniu

132

dyplom

10.

I Liceum Ogólnokształcące w Bytowie

129

dyplom

11.

Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim

86

dyplom

12.

Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

75

dyplom

dyplom

Nagrody specjalne przyznane przez Kapitułę Konkursu
Nagrody specjalne
Nazwa szkoły

Lp.
1.

I Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie

Drukarka 3D - elementy do montażu

2.

II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

Drukarka 3D - elementy do montażu

3.

I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

Drukarka 3D - elementy do montażu

4.

Drukarka 3D - elementy do montażu

5.

I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinku
II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół
nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w
Kołobrzegu

6.

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi

Drukarka 3D - elementy do montażu

7.

I Liceum Ogólnokształcące w Bytowie

Drukarka 3D - elementy do montażu

8.

Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim

Drukarka 3D - elementy do montażu

9.

Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Drukarka 3D - elementy do montażu

Drukarka 3D - elementy do montażu

Wyniki finału "Bieg po Indeks" – Trzech najlepszych uczniów

Lp.

Nazwisko

Imię

Punkty

Jezierski

Filip

97

II Liceum Ogólnokształcące w Kołobrzegu w
Zespole Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
w Kołobrzegu

Westerlich

Hubert

90

I Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie

Pucułek

Marcin

88

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi

1
2

3

Szkoła

Nagroda
pieniężna
I miejsce
1000 zł
II miejsce
750 zł
III
miejsce
500 zł

27 kwietnia Gmina Miasto Koszalin podpisała porozumienie z PKP S. A. o współpracy przy realizacji
zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka i budowa nowego dworca kolejowego Koszalin”. Dokument jest
zwieńczeniem wieloletnich zabiegów Miasta Koszalina o nowy obiekt dworca, który stanowiłby
wizytówkę nowoczesnego i funkcjonalnego ośrodka miejskiego, przyjaznego dla mieszkańców i
turystów. Na wniosek Miasta, podczas prac koordynacyjnych w 2021 r., PKP S. A. przyjęły wariant
projektowy połączenia budynku dworca z istniejącym miejskim przejściem podziemnym tunelem jako
rozwiązaniem bardziej docelowym i trwałym, które zapewni zintegrowany i funkcjonalny układ
komunikacyjny dla całego multimodalnego węzła transportowego w obszarze al. Armii Krajowej. Zawarte
porozumienie zawiera ustalenia związane z obowiązkami stron podczas realizacji inwestycji: m.in.,
zobowiązanie PKP do budowy dworca spełniającego, wymogi i europejskie standardy, użyczenie przez
Miasto terenu miejskiego w pasie drogowym Al. Armii Krajowej na cel przebudowy miejskiego przejścia
podziemnego, użyczenie lokalu w przejściu podziemnym na tymczasowe kasy biletowe oraz
postanowienia dotyczące eksploatacji przyszłego tunelu przebiegającego przez obie nieruchomości.
Porozumienie zapala zielone światło dla ogłoszenia przez PKP S. A. przetargu na wykonawstwo inwestycji
w oparciu o posiadany projekt techniczny, co powinno nastąpić w czerwcu br. Planowana budowa
obiektu potrwa dwa lata.
Za nami pierwszy etap 10. edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Od 1 marca do 15
kwietnia 2022 roku mieszkańcy mogli zgłosić pomysły na to, jak zmienić Koszalin. Podczas tegorocznego
naboru mieszkańcy zgłosili 77 projektów. 23 z nich to pomysły ogólnomiejskie, natomiast 54 to projekty
osiedlowe. Przypominamy, że kwota przeznaczona na budżet obywatelski w 2023 roku wynosi 3 630 000
zł. Na realizację projektów ogólnomiejskich prezydent Piotr Jedliński przeznaczył 1 300 000 zł, natomiast
na realizację projektów osiedlowych po 130 000 zł na każde z 17 osiedli. W tegorocznej edycji KBO
każde osiedle przygotowało przynajmniej jeden projekt. Osiedla: Śniadeckich, Kotarbińskiego, Morskie
oraz Unii Europejskiej złożyły po jednym projekcie. Po dwa zgłosili mieszkańcy osiedli: Bukowe, Jedliny,
Na Skarpie, Nowobramskie oraz Śródmieście. Po trzy projekty wpłynęły z osiedli: Lechitów, Wańkowicza,
Raduszka, Pięć projektów: Jamno-Łabusz, Rokosowo i Wspólny Dom. Siedem projektów przygotowali
mieszkańcy osiedla Lubiatowo, a aż dziewięć projektów zgłosili mieszkańcy osiedla Tysiąclecia.
Co dalej przed nami?
 do 15 września 2022 roku - ocena projektów, z uwzględnieniem procedury odwoławczej;
 od 1 października do 23 października 2022 roku – głosowanie;
 do 31 października 2022 roku - ogłoszenie wyników głosowania;
 od 1 listopada do 30 listopada 2022 roku - ewaluacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego
2023.
24 kwietnia prezydent Piotr Jedliński wziął udział prawosławnych Świętach Wielkanocnych, w których
uczestniczyli uchodźcy z Ukrainy, którzy zatrzymali się w Koszalinie.
12 kwietnia odbyło się seminarium „Asertywność jako klucz do zwiększenia osobistej efektywności oraz
skuteczności w biznesie”. Jego celem było zapoznanie beneficjentów z podstawowymi zagadnieniami z
zakresu asertywnej komunikacji w relacjach zawodowych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez
Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Koszalinie, działające w strukturach Wydziału
Obsługi Inwestorów Kluczowych i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Koszalinie. W
spotkaniu uczestniczyły 33 osoby, w tym właściciele małych i średnich przedsiębiorstw oraz
przedstawiciele samorządowi. Spotkanie poprowadził Szymon Nęcki – trener biznesu, psycholog, który
specjalizuje się we wspieraniu doświadczonych profesjonalistów, oczekujących praktycznej wiedzy,
gotowej do zastosowania w złożonych procesach biznesowych. Podczas seminarium omówione zostały
podstawowe zagadnienia z zakresu asertywnej komunikacji w relacjach zawodowych. Program został
skonstruowany tak, by uczestnicy poznali narzędzia i techniki asertywne, przydatne w wielu obszarach
codziennej pracy zawodowej i prowadzenia biznesu.

1 maja wiceprezydent Andrzej Kierzek wziął udział w uroczystościach Święta Pracy, które odbyły się przed
pomnikiem Byliśmy – Jesteśmy – Będziemy.
2 maja sekretarz miasta Tomasz Czuczak wziął udział w Święcie Flagi, które odbyły się na placu Polonii
oraz pomnikiem Byliśmy – Jesteśmy – Będziemy.
3 maja prezydent Piotr Jedliński wziął udział w uroczystościach związanych z 231. rocznicą uchwalenie
Konstytucji 3 Maja, które odbyły się na placu Zwycięstwa, na którym znajduje się pomnik marszałka
Józefa Piłsudskiego.
6 maja prezydent Piotr Jedliński oraz Tomasz Czuczak, sekretarz miasta wzięli udział w spotkaniu, w
trybie online, którego tematem przewodnim były 360. urodziny Ivano-Frankivska ale również omówienie
trudnej sytuacji, w jakiej obecnie znajdują się nasi ukraińscy przyjaciele.

Opracował:
Rzecznik Prasowy
6 maja 2022 r.

Piotr Jedliński

